KLIKOVAND nu og i fremtiden
Go-morgen-møde 10. november
KLIKOVAND inviterer til go-morgen-møde 10. november kl. 8.30 – 10.00 i HøjeTaastrup Kommune. På mødet vil vi kort fortælle om, hvad der er kommet ud af
KLIKOVAND, og høre hvad I ser af udfordringer på klimatilpasningsområdet i
fremtiden.
Kommuner og vandselskaber i Hovedstaden skal de kommende 20 til 30 år ud og investere et tocifret milliardbeløb på klimatilpasning. Det kan en fortsættelse af KLIKOVAND være med til at sikre
sker koordineret og mest hensigtsmæssigt.
Vi vil gerne høre, hvad I ser af udfordringer i forbindelse med klimatilpasning og for eksempel kystsikring, som en fortsættelse af KLIKOVAND kan være med til at løfte.
Forretningsudvalget i KLIKOVAND arbejder på nuværende tidspunkt på flere koncepter for en fortsættelse af KLIKOVAND, hvor vi retter fokus mod smarte investeringer, innovative klimatilpasningsløsninger og kystsikring. I den forbindelse vil vi høre, hvad I som kommune eller vandselskab tænker,
at et KLIKOVAND2 skal indeholde, så det giver mening for jer at være en del af partnerskabet KLIKOVAND.

Programmet for go-morgen-mødet
•
•
•
•
•

Hvad er der kommet ud af KLIKOVAND?
Hvilke udfordringer står vi over for?
Fra klimatilpasningsplan til løsninger ude i virkeligheden
Eksempler fra virkeligheden
Hvad ser I af udfordringer, som KLIKOVAND2 skal løfte?

Go-morgen-mødet finder sted på rådhuset i Høje-Taastrup, mødelokale D115B, Bygaden 2, 2630
Taastrup.
Tilmelding sker til Martin Moneaux på tmfmkm@gladsaxe.dk, senest tirsdag 4. november 2014 kl.
12.00. Hvis du har spørgsmål, kan du skrive eller ringe til Martin Moneaux på 39 57 59 37 eller 26 21
43 10.
KLIKOVAND skal fortsat være et bredt samarbejde og partnerskab mellem kommuner og vandselskaber i Region Hovedstaden, hvor der er fokus på fælles løsninger og videnopbygning, der forebygger
konsekvenser af voldsomme regnskyl og storme.

Philip Hartmann
By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune
Projektejer af KLIKOVAND

